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Rezumat: Chirurgia de exereză a glandei parotide este frecvent asociată cu pareza postoperatorie a 
uneia sau mai multor ramuri ale nervului facial. Este prezentat un caz clinic de adenom pleomorf 
parotidian multiplu recidivat la care s-a urmărit evoluția favorabilă a parezei postoperatorii a nervului 
facial sub tratamentul adjuvant reprezentat de asocierea de vitaminoterapie și acupunctură. 
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Abstract: Tumour surgery of the parotid gland is often associated with post-operative palsy of one or 
more branches of the facial nerve. The paper refers to a clinical case of multiple relapsed parotid 
pleomorphic adenoma. In this patient, with facial nerve post-surgery paresis, favourable evolution of the 
facial paresis was encountered with regard to adjuvant treatment consisting in vitamin therapy and 
acupuncture. 
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INTRODUCERE 
 Adenomul pleomorf este cea mai frecventă tumoră ce 
apare la nivelul glandei parotide (1), având cea mai mare 
incidență la femei în intervalul de vârstă 30 - 60 ani.(2) 
Atitudinea terapeutică în cazul tumorilor benigne parotidiene 
este strict chirurgicală, în aceste cazuri fiind indicate: 
parotidectomia laterală pentru tumorile localizate în lobul 
superficial sau parotidectomia totală cu conservarea nervului 
facial pentru tumorile localizate în lobul profund sau cele 
localizate în lobul superficial cu extensie în lobul profund.                                                                                                                                                                                                                      
 Riscul de recidivă postoperatorie al adenomului 
pleomorf este corelat cu deschiderea intraoperatorie a capsulei 
glandei parotide și cu excizia tumorii fără țesutul glandular 
înconjurător, deoarece frecvent capsula delimitează doar aparent 
tumora prezentând celule tumorale atât în grosimea ei cât și sub 
formă de extensii în structurile adiacente.(3) Riscul 
transformării maligne se pare că este mai mare la pacienții cu 
vârsta peste 40 ani și la cei cu noduli solitari mai mari de 2 
cm.(4) După intervențiile la nivelul glandei parotide de genul 
parotidectomie laterală /totală cu conservarea nervului facial, 
frecvent este înregistrată pareza de diferite grade a uneia sau mai 
multor ramuri ale nervului facial.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Incidența acestei pareze este mai mare după parotidectomia 
totală decât după parotidectomia superficială, iar dintre ramurile 
nervului facial care sunt cel mai mult supuse riscului de a fi 
lezate în timpul parotidectomiei este nervul marginal al 
mandibulei.(5) În general, pentru evaluarea afectării nervului 
facial se utilizează clasificarea House-Brackmann (revizuită de 
F.N.D.C. în 2009) ce estimează funcția globală a nervului 
facial.(6)  
 Clasificarea House-Brackmann folosește o scală de la 
I la VI respectiv: Gradul I: (normal) funcție normală: 100%, 
simetrică în toate zonele; Gradul II: (ușor) ușoară slăbire 
observabilă numai la o inspecție apropiată; închiderea completă 
a fantei palpebrale cu efort minim; ușoară asimetrie a 
zâmbetului cu efort maxim; absența contracturii sau a 
spasmului, funcție estimată: 80%; Gradul III: (moderat) slăbire 
evidentă, dar care nu modifică relieful facial în repaus; este 

posibil să nu poată ridica sprânceana; închiderea completă a 
fantei palpebrale și mișcări puternice dar asimetrice ale gurii cu 
efort maxim; spasm evident, funcție estimată: 60%; Gradul IV: 
(moderat-sever) deformare evidentă, slăbire musculară; 
incapacitatea de a ridica sprânceana; închiderea incompletă a 
fantei palpebrale și asimetria gurii cu efort maxim; spasm sever, 
funcție estimată: 40%; Gradul V: (sever) mișcare ușor 
perceptibilă; închidere incompletă a fantei palpebrale, ușoară 
mișcare a colțului gurii; contractură și spasm de obicei absent, 
funcție estimată: 20%; Gradul VI: (total) fără mișcare, pierderea 
tonusului, fără contractură sau spasm funcție estimată: 0%.(7)  
¹ F.N.D.C. - Facial Nerve Disorders Committee.(6) 
 Pentru evaluarea clinică pacienții trebuie să: ridice 
sprâncenele (ramura temporală), închidă ochii strâns (ramura 
zigomatică), încrețească nasul, buzele (ramura bucală), să 
deschidă gura și să-și arate dinții (ramura marginală a 
mandibulei).(7) Deoarece în cursul unei operații la nivelul 
glandei parotide mai frecvent este afectată o singură ramură a 
nervului și nu toate, aceasta depinzând de localizarea tumorii în 
cazul de față am adaptat această scală pentru urmărirea evoluției 
parezei ramurilor principale ale nervului facial, luate separat.  
 Cazul clinic prezentat mai jos a fost selecționat din 
baza de date a Compartimentului Chirurgie Oro-Maxilo-Facială 
al Spitalului Militar de Urgență Sibiu cuprinzând cazurile de 
tumori parotidiene operate în intervalul mai 2012 - martie 2014 
datorită particularităților de diagnostic și tratament. 
 

PREZENTARE DE CAZ 
 O pacientă în vârstă de 44 ani s-a prezentat în mai 
2012 în Compartimentul Chirurgie O.M.F. - S.M.U. Sibiu 
pentru o recidivă tumorală parotidiană stângă, pacienta fiind 
cunoscută cu adenom pleomorf parotidian stg. operat în urmă cu 
8 ani în cadrul Secției de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială a 
Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central Dr. Carol 
Davila București. Din relatările pacientei se reține că debutul 
afecțiunii în urmă cu 8 ani a fost sub forma unor noduli multipli 
parotidieni stg., pentru care, în cadrul Secției Chirurgie O.M.F. - 
S.U.U.M.C. București s-a practicat parotidectomie laterală stg. 
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cu conservarea nervului facial, fără ca pacienta să prezinte după 
această primă intervenție pareza vreunui ram al nervului facial.                                                                                      
 În februarie 2012 boala recidivează prin reapariția mai 
multor noduli parotidieni și pacienta se internează în 
Compartimentul Chirurgie O.M.F. - S.M.U. Sibiu                                                                                   
 La această dată se remarcă noduli multipli cu 
diametrul între 0,5 și 2 cm situați în loja parotidiană stg. aderenți 
la planurile profunde, neaderenți la tegumentul adiacent, similari 
ca prezentare (după relatările pacientei) cu forma 
anatomoclinică inițială, din urmă cu 8 ani a tumorii; cicatricea 
postoperatorie după parotidectomie stg. - aspect normal. 
 Examenul CT din 20 februarie 2012 nu a putut decela 
cu precizie masele tumorale nodulare de la nivelul lojei 
parotidiene stg., precizând: „ asimetrie a spațiilor parafaringiene 
cu posibilă mică masă în spațiul stg., greu apreciabilă prin 
artefactele intense generate de lucrările dentare ale pacientei. Nu 
se evidențiază masa relicvată sau recidivate la nivel parotidian 
stg., subiacent parotidei stg., fiind evidențiată o mică masă 
tisulară net delimitată, cu diametrul de 7 mm, posibil mic 
ganglion limfatic la acest nivel. Necesită reevaluare comparativă 
la 3 luni sau IRM, în eventualitatea unor condiții de imagine mai 
bună (lucrările dentare artefactează și imaginile IRM)”. 
 
Figura nr. 1. Imagini RMN - mai 2012 (cazuistica Prof. 
Univ. Dr. Viorel Ibric Cioranu)  

 
 În contrast cu ex. CT, imaginile RMN din 3 mai 2012 
au fost elocvente evidențiind glanda parotidă stângă mult redusă 
de volum după ablația porțiunii laterale a glandei. ”În contact cu 
țesutul parotidian restant și conturul postero-lateral al 
mușchiului maseter stâng sunt vizibile multiple imagini rotund-
ovalare, cu diametre de la 3 mm la 10 mm grupate pe o arie cu 
diametrul de 2/5 cm având aspect de ciorchine.”                                                                                                       
 S-a intervenit chirurgical în luna mai 2012 efectuându-
se extirparea formațiunilor tumorale parotidiene prin 
parotidectomie subtotală cu conservarea nervului facial, a cărui 
disecție a fost îngreunată de prezența țesutului fibro-cicatricial 
din regiunea parotidiană. Pacienta prezintă postoperator pareza 
ramurilor zigomatice și a ramului marginal al mandibulei ale 
nervului facial, evaluată conform scalei House - Brackmann cu 
gradul III pentru rr. zigomatice, respectiv gradul IV pentru r. 
marginal al mandibulei. Rezultatul examenului histopatologic a 
fost același cu rezultatul HP din urmă cu 8 ani, respectiv 
adenom pleomorf de glandă salivară.  

Postoperator, pe parcursul internării s-a administrat 
Milgamma inj. im. 1f/ zi - 6 zile fără a se observa ameliorarea 
imediată a parezei faciale. În perioada iunie - iulie 2012 pacienta 
a urmat 15 ședințe acupunctură 3/ săptămână, după care a fost 
reevaluată, constatându-se remisia evidentă a parezei faciale 
respectiv gradul parezei rr. zigomatice cât și gradul parezei r. 
marginal al mandibulei a devenit II.      

După o evoluție postoperatorie favorabilă, pacienta s-a 
prezentat din nou în septembrie 2013 la 1 an și 4 luni de la 
ultima intervenție, acuzând reapariția unei formațiuni nodulare 
în regiunea cicatricii post-parotidectomie stg. 

Figura nr. 2. Aspectul clinic postoperator după terminarea 
ședințelor de acupunctură (cazuistica Prof. Univ. Dr. Viorel 
Ibric Cioranu)  

 
 Clinic, se constată un nodul cu diametrul 0,7 cm în 
imediata vecinătate a cicatricii subauriculare stg., în regiunea 
apexului mastoidei. Nodulul este de această dată superficial, 
mobilizabil față de planurile profunde, ca și față de tegument. Se 
suspicionează o nouă recidivă tumorală, pentru care pacienta a 
fost îndrumată la examen CT.    
 
Figura nr. 3. Imagini CT postoperator, septembrie 2013 
(cazuistica Prof. Univ. Dr. Viorel Ibric Cioranu) 

 
 La examenul CT din 20 septembrie 2013 nu se 
evidențiază prezența de recidive tumorale sau adenopatii latero-
cervicale și nici nu poate fi caracterizată imagistic formațiunea 
nodulară depistată clinic în regiunea subauriculară stg. S-a 
propus pacientei o nouă intervenție chirurgicală pentru excizia și 
diagnosticul HP al nodulului, pe care pacienta a refuzat-o 
momentan. 
 

CONCLUZII 
 Cazul prezentat atrage atenția asupra unui potențial 
risc crescut de recidivă a adenomului pleomorf  în cazul 
debutului multifocal (multinodular). Se pune problema indicației 
de excizie lărgită a glandei parotide, respectiv parotidectomie 
subtotală/ totală cu conservarea n. facial în cazul în care tumora 
se prezintă de la început sub formă multinodulară. Pe de altă 
parte, cazul prezentat a evidențiat evoluția favorabilă a parezei 
n. facial după administrarea de vitamine gr. B și după 
acupunctură, urmând a se trage o concluzie referitoare la 
eficiența acestei asocieri terapeutice după analiza statistică a 
unui număr suficient de cazuri. 
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